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Kassaflödet ökade, jämförbara omsättningen och 
jämförbara EBITA minskade

• Omsättningen minskade med 2,8 % till 265,1 milj. euro 
(4–6/2018: 272,6)

• Jämförbara omsättningen1 minskade med 4,9 % till 265,1 
milj. euro (278,6)

• EBITA minskade med 32,8 % till 13,6 milj. euro (20,2)

• Jämförbara2 EBITA minskade med 27,6 % till 16,1 milj. 
euro (22,3)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
finansiella poster och skatt ökade till 48,1 milj. euro (42,7)

• Resultatet per aktie (EPS) var 0,12 euro (0,13)
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1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar
2) Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och 

resultatpåverkan från avyttrade verksamheter

• Omsättningen minskade med 0,9 % till 533,7 milj. euro 
(1–6/2018: 538,7)

• Jämförbara omsättningen1 minskade med 3,3 % till 533,7 
milj. euro (547,7)

• EBITA minskade med 20,2 % till 33,7 milj. euro (42,2)

• Jämförbara2 EBITA minskade med 8,3 % till 42,1 milj. 
euro (45,9)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
finansiella poster och skatt ökade till 22,3 milj. euro (3,5) 

• Resultatet per aktie (EPS) var 0,33 euro (0,33)

Andra kvartalet 2019 i korthet: Januari‒juni 2019 i korthet:

HALVÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2019: 

UTSIKTERNA FÖR JÄMFÖRBARA EBITA ÅR 2019 UPPDATERADE 
(17.5.2019)

Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning1 år 2019 är på föregående års nivå och att jämförbara2 EBITA år 
2019 är lägre än nivån året innan.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns 
det fortsättningsvis betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex. Brexit och möjliga nya höjningar av tullavgifter i USA. 
Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver 
detta kan ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

DE TIDIGARE UTSIKTERNA FÖR ÅR 2019 (7.2.2019)
Tidigare förväntade sig Fiskars att koncernens jämförbara omsättning1 och jämförbara2 EBITA år 2019 skulle vara på 
föregående års nivå.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns 
det betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex. Brexit och tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha 
en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en 
betydande inverkan på jämförbara EBITA.
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Betydande externa faktorer inverkade på vår verksamhet under det andra 
kvartalet. Exempelvis påverkades försäljningen av bevattningsprodukter i Amerika 
negativt av osedvanligt regnigt väder. Även ökningen i tullavgifterna för import från 
Kina till USA utgör en utmaning för Functional-verksamheten. I maj sänkte vi våra 
utsikter för jämförbara EBITA som en följd av de höjda tarifferna och vi har vidtagit 
åtgärder för att lindra inverkan av dem.

Våra insatser för att utveckla verksamheten syns i den egna e-handelskanalens 
omsättning och Functional-verksamheten i Europa, som båda ökade under årets 
andra kvartal. Vi gör också framsteg med Living Transformation-programmet som 
tillkännagavs år 2018. Jag är övertygad om att de förändringar som har införts 
genom programmet kommer att minska komplexiteten, förbättra effektiviteten och 
framför allt bidra till att skapa en stark grund för långsiktig, lönsam tillväxt.

Vi trappar upp genomförandet av programmet och fokuserar främst på English & 
Crystal Living -verksamheten. Målet är att uppnå både inbesparingar och 
tillväxtmöjligheter. Utvecklingen av omsättning och jämförbara EBITA inom 
English & Crystal Living under årets andra kvartal lämnade utrymme för 
förbättring, för det tar tid att få en verksamhet att vända. Det är också viktigt att 
notera att årets andra hälft i allmänhet är mer betydelsefull för hela Living-
verksamheten gällande omsättning och EBITA.

Våra strategiska prioriteter att inspirera människor, sporra konsumenter, skapa 
tillväxt och förbättra vår verksamhet styr fortsättningsvis våra insatser. Att leverera 
tillväxt är en central prioritet och det gör vi genom tillväxt inom kärnverksamheten i 
prioriterade marknader och kategorier, genom ökad närvaro i Kina och inom den 
egna e-handelskanalen samt genom att utforska tillfällen till tjänster och nya 
affärsmodeller. Vi rör oss stadigt framåt på vår väg för att utveckla verksamheten 
och investera i tillväxtinitiativ som kan bidra med långsiktigt hållbart värde.

I juni delade vi ut så gott som hela vårt innehav i Wärtsilä som en extra dividend till 
våra aktieägare. I och med utdelningen är Fiskars Group nu ett rent 
konsumentproduktbolag med en extraordinär portfölj av livsstilsvarumärken.

Jaana Tuominen
Verkställande direktör

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT



4‒6 4‒6 Förändr. 1‒6 1‒6 Förändr. 1‒12
Milj. euro 2019 2018 % 2019 2018 % 2018
Omsättning 265,1 272,6 -2,8 % 533,7 538,7 -0,9 % 1 118,5
Jämförbar omsättning1) 265,1 278,6 -4,9 % 529,9 547,7 -3,3 % 1 118,5
EBITA 13,6 20,2 -32,8 % 33,7 42,2 -20,2 % 112,5
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -2,6 -2,1 -8,4 -3,7 -9,2
Jämförbar EBITA 16,1 22,3 -27,6 % 42,1 45,9 -8,3 % 121,7
Rörelseresultat (EBIT) 10,5 16,7 -37,2 % 27,4 35,7 -23,3 % 91,6
Resultat före skatt 11,8 17,0 34,5 42,1 103,0
Periodens resultat 9,9 10,8 27,4 27,3 81,7
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj -36,3 -36,6 -20,3 -23,0 -118,8
Resultat/aktie, euro 0,12 0,13 0,33 0,33 1,00
Eget kapital/aktie, euro 9,29 15,05 -38,3 % 14,80
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och 
skatter3) 48,1 42,7 12,6 % 22,3 3,5 136,8

Soliditet, %3) 56 % 68 % 70 %
Nettogearing, %3) 37 % 17 % 11 %
Investeringar 10,4 10,8 -3,8 % 18,5 19,8 -6,6 % 46,2
Personal (FTE), i genomsnitt 6 709 7 398 -9,3 % 6 796 7 404 -8,2 % 7 304
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KONCERNENS NYCKELTAL

Den 1.1.2019 tog koncernen i bruk IFRS 16 Leasingavtal. 
Leasetagarens samtliga leasingavtal bokförs som tillgångar 
med nyttjanderätt och skulder i balansräkningen. Undantag 
är kortfristiga avtal med en varaktighet på under 12 månader 
och leasingavtal där den underliggande tillgången har ett lågt 
värde. Koncernen tog i bruk standarden med ackumulativ 
övergång, utan att tidigare perioder räknas om.

För helåret 2019 kommer den positiva inverkan på EBITA 
och rörelseresultatet att vara ca 1 milj. euro, som resulterar 
från minskade hyreskostnader och ökade avskrivningar på 
anläggningstillgångar. Därtill påverkas EBITDA av ändringar i 
avskrivningar, vilka ökar med ca 23 milj. euro. 
Räntekostnaderna ökar med ca 2 milj. euro. Den förväntade 

totala nettoinverkan på periodens resultat är -1 milj. euro. 

Mer information om ändringen ges i avsnittet om 
redovisningsprinciper i den här halvårsrapporten.

ÄNDRINGAR I FISKARS GROUPS RAPPORTERING ÅR 2019

1) Omräknat i jämförbara valutakurser samt utan den avyttrade Leborgne-verksamheten
2) Under andra kvartalet 2019 bestod jämförelsestörande posterna främst av kostnader som härrörde sig till Living-transformationsprogrammet
3) Talen påverkades av ibruktagandet av IFRS 16-redovisningsstandarden samt utdelningen av Wärtsilä-aktiedividenden. Utan inverkan från dessa skulle 

soliditeten i slutet av andra kvartalet 2019 ha varit 71 % och nettogearingen 14 %. IFRS 16-förändringen hade även en 5,9 milj. euros positiv inverkan på 
kassaflödet från löpande verksamheten före finansiella poster och skatter.
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4‒6 4‒6 Förändr. Jämförbar 1‒6 1‒6 Förändr. Jämförbar 1‒12
Milj. euro 2019 2018 %  förändr.* 2019 2018 %  förändr.* 2018
Omsättning

Koncernen 265,1 272,6 -2,8 % -4,9 % 533,7 538,7 -0,9 % -3,3 % 1 118,5
Functional 163,0 159,4 2,3 % -0,1 % 320,2 312,2 2,6 % -0,3 % 585,2
Living 101,3 112,4 -9,9 % -11,6 % 211,8 224,8 -5,8 % -7,4 % 529,6
Övriga 0,8 0,8 -8,3 % -8,3 % 1,7 1,7 -1,4 % -1,4 % 3,8

Jämförbar EBITA
Koncernen 16,1 22,3 -27,6 % 42,1 45,9 -8,3 % 121,7
Functional 20,7 23,2 -10,9 % 46,7 47,3 -1,2 % 75,5
Living -0,5 2,4 2,7 5,7 -52,4 % 57,0
Övriga -4,0 -3,3 -23,6 % -7,3 -7,1 -3,1 % -10,8

KONCERNENS RESULTATUTVECKLING
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FISKARS GROUPS OMSÄTTNING UNDER ANDRA 
KVARTALET 2019

FISKARS GROUPS OMSÄTTNING UNDER 
JANUARI-JUNI 2019

Fiskars Groups konsoliderade omsättning minskade med  
2,8 % till 265,1 milj. euro (4–6/2018: 272,6). Den jämförbara 
omsättningen minskade med 4,9 % på grund av inverkan 
från segmentet Living. I segmentet Functional var den 
jämförbara omsättningen nära föregående års nivå.

Fiskars Groups konsoliderade omsättning minskade med 
0,9 % till 533,7 milj. euro (1–6/2018: 538,7). Den jämförbara 
omsättningen minskade med 3,3 % på grund av nedgången i 
segmentet Living. I segmentet Functional var den jämförbara 
omsättningen nära föregående års nivå.

OMSÄTTNING, MILJ. EURO OMSÄTTNINGENS FÖRDELNING PER SEGMENT, 
JANUARI-JUNI 2019

*Omräknat i jämförbara valutakurser samt utan den avyttrade Leborgne-verksamheten
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FISKARS GROUPS JÄMFÖRBARA EBITA UNDER 
ANDRA KVARTALET 2019

FISKARS GROUPS JÄMFÖRBARA EBITA UNDER 
JANUARI-JUNI 2019

Fiskars Groups jämförbara EBITA minskade med 27,6 % till 
16,1 milj. euro (22,3) Jämförbara EBITA minskade i både 
Functional- och Living-segmenten.

Jämförbara EBITA i segmentet Functional minskade som en 
följd av utmaningar för bevattningskategorin i Amerika. I 
segmentet Living påverkades nedgången av utvecklingen i 
verksamheten English & Crystal Living, medan jämförbara 
EBITA ökade i verksamheten Scandinavian Living.

Fiskars Groups jämförbara EBITA minskade med 8,3 % till 
42,1 milj. euro (45,9). Jämförbara EBITA minskade i både 
Functional- och Living-segmenten.

Jämförbara EBITA minskade i segmentet Functional, där den 
positiva utvecklingen i EMEA överskuggades av utmaningar i 
Amerika.

Jämförbara EBITA minskade i segmentet Living. Nedgången 
orsakades främst av utvecklingen inom verksamheten 
English & Crystal Living.

FISKARS GROUPS JÄMFÖRBARA EBITA, 
MILJ. EURO

FISKARS GROUPS JÄMFÖRBARA EBITA-
MARGINAL OCH EBITA-MARGINAL

RAPPORTERINGSSEGMENT

Den här halvårsrapporten återspeglar Fiskars Groups organisationsstruktur med två strategiska affärsenheter (Strategic
Business Unit, SBU): Functional och Living. Fiskars Groups tre primära rapporteringssegment är Functional, Living och Övriga. 
Dessutom rapporterar koncernen omsättningen från tre geografiska områden: Europa, Amerika och Asien-Stillahavsområdet.

SBU Functional erbjuder högklassiga redskap som används i hemmet och trädgården samt för uteliv. SBU Functional består av 
varumärkena Fiskars, Gilmour och andra varumärken i Amerika och Europa samt Outdoor-verksamheten, som utgörs av 
varumärket Gerber. 

SBU Living erbjuder produkter för dukning och inredningsprodukter samt presentartiklar i premium- och lyxklassen. Enheten 
består av verksamheterna English & Crystal Living och Scandinavian Living. I English & Crystal Living ingår varumärken som 
Waterford, Wedgwood, Royal Albert och Royal Doulton. I Scandinavian Living -verksamheten ingår varumärken som Iittala, 
Royal Copenhagen, Rörstrand och Arabia.

Segmentet Övriga omfattar koncernens investeringsportfölj, fastighetsverksamheten, koncernförvaltningen och gemensamma 
funktioner.
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4‒6 4‒6 Förändr. 1‒6 1‒6 Förändr. 1‒12
Milj. euro 2019 2018 % 2019 2018 % 2018
Omsättning* 163,0 159,4 2,3 % 320,2 312,2 2,6 % 585,2
Jämförbar EBITA 20,7 23,2 -10,9 % 46,7 47,3 -1,2 % 75,5
Investeringar 4,0 3,9 2,9 % 7,0 7,2 -1,7 % 18,9
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SEGMENTET FUNCTIONAL

*Omräknat i jämförbara valutakurser samt utan den avyttrade Leborgne-verksamheten minskade omsättningen med 0,1 % under andra kvartalet 2019 och med    
0,3 % under 1-6/2019

OMSÄTTNING, MILJ. EURO JÄMFÖRBAR EBITA (MILJ. EURO) OCH 
JÄMFÖRBAR EBITA-MARGINAL

Verksamhetsomgivningen för segmentet Functional i 
Nordamerika blev mer utmanande under årets andra kvartal 
2019, främst på grund av USA:s beslut att höja tullavgifterna 
för import från Kina. Tullavgifterna hade också en liten 
negativ inverkan på konsumentförtroendet. Å andra sidan var 
ekonomin fortsatt stark och arbetslösheten låg.

Väderförhållandena i Nordamerika var fortsättningsvis 
utmanande då det regnade avsevärt mer än 
genomsnittsnivån. Det här påverkade bevattningskategorin 
negativt, medan trädgårdsmarknaden återhämtade sig efter 
en långsam start på säsongen under det första kvartalet 
2019.

I Europa förekom fortfarande osäkerhetsfaktorer kring de 
ekonomiska utsikterna, inklusive Brexit. Sentimentet i 
detaljhandeln var rätt oförändrade på våra viktigaste 
marknader. I Norden försämrades konsumentförtroendet 
under kvartalet.

VERKSAMHETSOMGIVNINGEN UNDER ANDRA 
KVARTALET 2019
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Omsättningen i segmentet Functional ökade med 2,3 % 
jämfört med motsvarande period föregående år och var 
163,0 milj. euro (4–6/2018: 159,4). Den jämförbara 
omsättningen var på föregående års nivå.
Jämförbara omsättningen ökade i EMEA och Outdoor-
verksamheten, men minskade i Amerika. 

I EMEA ökade omsättningen tack vare utvecklingen i Nord-
och Centraleuropa, trots utmaningar i Norge och 
Storbritannien. Rationaliseringen av distributionsnätverket, 
som påbörjades år 2018, har genomförts, vilket stödde den 
positiva utvecklingen i omsättningen.

Omsättningen i Outdoor-verksamheten ökade tack vare 
positiv utveckling i Europa, medan omsättningen i Amerika 
hölls på samma nivå som tidigare. Försäljningen i 
sporthandeln och till myndigheter i Amerika minskade, 
medan omsättningen inom e-handelskanalen ökade.

Det regniga vädret i Amerika var fortsättningsvis ogynnsamt, 
vilket påverkade bevattningskategorin negativt. Höga 
inventarienivåer hos vissa distributörer har dessutom haft en 
negativ inverkan på omsättningen. Omsättningen inom 
trädgårdskategorin ökade.

Jämförbara EBITA för segmentet Functional sjönk under 
årets andra kvartal och var 20,7 milj. euro (23,2). Jämförbara 
EBITA drogs ned av minskade volymer i Amerika. 
Kostnaderna för de amerikanska tullavgifterna påverkade 
jämförbara EBITA redan under årets andra kvartal.

SEGMENTET FUNCTIONAL UNDER ANDRA 
KVARTALET 2019

SEGMENTET FUNCTIONAL UNDER JANUARI-JUNI 
2019

Omsättningen i segmentet Functional ökade med 2,6 % 
jämfört med motsvarande period föregående år till 320,2 milj. 
euro (1–6/2018: 312,2). Den jämförbara omsättningen 
minskade med 0,3 %.

Jämförbara omsättningen ökade i EMEA. Till tillväxten bidrog 
kategorierna matlagning och trädgård samt under årets 
första kvartal snöredskapen. Dessutom lanserades 
bevattningsprodukter i Frankrike och Spanien under den 
första hälften av året 2019.

Jämförbara omsättningen ökade inom Outdoor-
verksamheten, främst tack vare tillväxt i Europa. I Amerika 
var omsättningen för Outdoor nära föregående års nivå.

Jämförbara omsättningen sjönk i Amerika då 
väderförhållandena var ogynnsamma under hela perioden. 
Det påverkade främst försäljningen i kategorin bevattning.

Jämförbara EBITA för segmentet Functional minskade under 
årets första hälft och var 46,7 milj. euro (47,3). Jämförbara 
EBITA minskade på grund av tullavgifterna och till följd av 
minskade volymer i Amerika, vilket till största del 
motverkades av effektiveringsåtgärder och förbättrat resultat 
inom EMEA.
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HÖJDPUNKTER INOM MARKNADSFÖRING

Fiskars och den finländska mode- och textildesignern 
Maria Korkeila har inlett ett samarbete, för att skapa 
en begränsad serie moderna trädgårdsarbetskläder. 
Fiskars by Maria Korkeila-kollektionen kommer att 
presenteras på Pitti Uomo-mässan i Florens i Italien i 
januari 2020 och lanseras i utvalda affärer under våren 
2020. Kollektionen inspireras av Fiskars sekelgamla 
nordiska designarv och kommer att bestå av 
unisexkläder och tillbehör för olika uppgifter.

Fiskars verktyg i serien DIY Home Décor Tools 
tilldelades en utmärkelse för ypperlig design i Core77’s 
Design Awards. Verktygsserien består av verktyg som 
har tagits fram med rätt kraft, storlek och precision för 
gör-det-själv-projekt i hemmet och tog hem ett 
hedersomnämnande i kategorin för verktyg och arbete.

För andra året i rad inledde Fiskars sitt 
läraranslagsprogram för att stödja skolstartssäsongen i 
USA. Inom ramen för programmet bidrar Fiskars med 
verktyg för lärare som inspirerar till kreativitet i 
klassrummet. Sammanlagt 50 lärare valdes ut bland 
ett stort antal sökande.

Gerber lanserade sin nya Jukebox-fällkniv som 
utvidgar sortimentet i segmentet med produkter 
avsedda för vardagsbruk. Kniven gjordes endast 
tillgänglig på gerbergear.com och har fått ett gott 
mottagande på marknaden.

Fiskars kok- och stekkärlsserie Hardface lanserades i 
e-handel i Australien. E-handelssortimentet kommer 
under de närmaste månaderna att utvidgas till att 
omfatta kok- och stekkärl samt knivar i serien Norden.

Fiskars gör-det-själv -
verktyg

Gerber Jukebox kniv



2,4
8,8

42,5

3,2

-0,5

2,1 %

7,3 %

23,0 %

2,9 %

-0,5 %

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-10

0

10

20

30

40

50

4-6 2018 7-9 2018 10-12 2018 1-3 2019 4-6 2019

112,4 120,0

184,7

110,5 101,3

0

50

100

150

200

4-6 2018 7-9 2018 10-12 2018 1-3 2019 4-6 2019

4‒6 4‒6 Förändr. 1‒6 1‒6 Förändr. 1‒12
Milj. euro 2019 2018 % 2019 2018 % 2018
Omsättning* 101,3 112,4 -9,9 % 211,8 224,8 -5,8 % 529,6
Jämförbar EBITA -0,5 2,4 2,7 5,7 -52,4 % 57,0
Investeringar 4,8 6,0 -19,5 % 8,8 11,1 -20,6 % 23,8
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SEGMENTET LIVING

*Omräknat i jämförbara valutakurser minskade omsättningen med 11,6 % under andra kvartalet 2019 och med 7,4 % under 1-6/2019 

OMSÄTTNING, MILJ. EURO JÄMFÖRBAR EBITA (MILJ. EURO) OCH 
JÄMFÖRBAR EBITA-MARGINAL

Verksamhetsomgivningen försvagades i många av Living-
segmentets främsta marknader. I USA påverkades 
konsumentförtroendet något av höjningen av tullavgifterna. Å 
andra sidan var den amerikanska ekonomin fortsatt stark och 
arbetslösheten låg. Varuhuskanalen var fortsättningsvis 
utsatt för utmaningar.

I Europa förekom fortfarande osäkerhetsfaktorer kring de 
ekonomiska utsikterna, inklusive Brexit. Problemen på den 
brittiska marknaden fortsatte, eftersom detaljhandel och 
konsumtion har trappat av till sin svagaste tillväxt sedan man 
började föra bok över dem år 1995. Det var också motvind 
på marknaderna i Norden eftersom konsumentförtroendet 
försämrades.

I våra viktiga asiatiska marknader var verksamhetsmiljön 
fortsättningsvis rätt stabil.

VERKSAMHETSOMGIVNINGEN UNDER ANDRA 
KVARTALET 2019
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Omsättningen inom segmentet Living minskade med 9,9 % 
jämfört med motsvarande period året innan och var 101,3 
milj. euro (4–6/2018: 112,4). Den jämförbara omsättningen 
minskade med 11,6 %.

Jämförbara omsättningen inom Scandinavian Living ökade 
jämfört med föregående års nivå. Ökningen berodde främst 
på framsteg i Norden.

Inom English & Crystal Living -verksamheten minskade den 
jämförbara omsättningen på alla marknader. I Storbritannien 
påverkades efterfrågan av svaga marknadsförhållanden. I 
USA har optimeringen av detaljhandelsnätverket påverkat 
omsättningen. I Australien är den minskade omsättningen en 
följd av både ogynnsamma marknadsförhållanden och 
optimering av detaljhandelsnätverket. Dessutom bidrog en 
nedgång i restaurang- och turismkanalen och vissa viktiga 
samarbetsparters höga inventarienivåer till att minska 
efterfrågan inom English & Crystal Living -verksamheten.

Jämförbara EBITA för segmentet Living sjönk under årets 
andra kvartal och uppgick till -0,5 milj. euro (2,4). Jämförbara 
EBITA ökade inom Scandinavian Living -verksamheten. Den 
positiva utvecklingen motverkades av verksamheten English 
& Crystal Living, där minskade volymer inverkade på 
lönsamheten. Inverkan av nedgången i omsättningen har 
lindrats av effektiveringsåtgärder.

SEGMENTET LIVING UNDER ANDRA KVARTALET 
2019

SEGMENTET LIVING UNDER JANUARI-JUNI 2019

Omsättningen inom segmentet Living minskade med 5,8 % 
jämfört med motsvarande period året innan och var 211,8 
milj. euro (1–6/2018: 224,8). Den jämförbara omsättningen 
minskade med 7,4 %.

Den jämförbara omsättningen ökade inom Scandinavian 
Living -verksamheten. Tillväxten ökade i Asien-
Stillahavsområdet, i synnerhet Japan, medan den jämförbara 
omsättningen minskade i Europa. 

I verksamheten English & Crystal Living minskade den 
jämförbara omsättningen som en följd av utmaningarna i 
Amerika och Europa. Det här återspeglar både utmanande 
marknadsvillkor och de åtgärder som har vidtagits inom 
omstruktureringsprogrammet, då detaljhandelsnätverket har 
optimerats. I Asien-Stillahavsområdet minskade den 
jämförbara omsättningen också, eftersom utmaningarna i 
Australien överskuggade den positiva utvecklingen i Kina.

Jämförbara EBITA för segmentet Living minskade jämfört 
med motsvarande period föregående år och var 2,7 milj. 
euro (5,7). Jämförbara EBITA ökade inom Scandinavian 
Living -verksamheten. Inom English & Crystal Living -
verksamheten sjönk jämförbara EBITA eftersom minskade 
volymer påverkade lönsamheten. Inverkan av nedgången i 
omsättningen har lindrats av effektiveringsåtgärder.



1.8.2019Fiskars Group Q2 2019 12

HÖJDPUNKTER INOM MARKNADSFÖRING

Raami dricksglas av 
återvunnet glas

Wedgwood Wild 
Strawberry Gold 

Finlands första märkesbutik för Wedgwood-, 
Waterford- och Royal Doulton-produkter öppnades i 
Fiskars Bruk i början av juni. I butiken kan man köpa 
hem- och livsstilsprodukter av de uppskattade 
engelska och irländska varumärkena. I sortimentet 
finns en del av Wedgwoods lyxiga serviser och 
gåvoprodukter, Waterfordkristall och Royal Doultons
moderna kärl.

Fiskars Groups hållbarhetsarbete fortsatte med 
lanseringen av Iittalaprodukter av återvunnet glas. Den 
nya dukningsserien Raami utvidgades med en 
begränsad upplaga av ett dricksglas tillverkat helt av 
återvunnet glas från vår egen tillverkning i 
Iittalafabriken. Avsikten är att i framtiden använda 
största delen av glasavfallet till att producera nya 
glasföremål.

Wedgwood firar 260-årsjubileum år 2019. Varumärket 
är känt för sin höga kvalitet och sin innovativa brittiska 
design. Wedgwood ger dagens moderna hem en tidlös 
elegans. För att markera sitt jubileum har Wedgwood
lanserat en nyversion av Wild Strawberry, en av sina 
mest älskade designer. Jubileumsserien Wild
Strawberry Gold Collection tillverkas av fint benporslin 

och finns tillgänglig under en begränsad tid.

Wedgwood genomförde en lyckad e-handelskampanj i 
Kina i samband med ”618”, som är den andra stora 
shoppinghändelsen på e-handelsplattformar i Kina. 
Wedgwood utvidgade sin satsning på 
innehållsmarknadsföring från e-handelsplatser till att 
samarbeta med influencers på sociala medier (Weibo, 
Wechat, Red book), för att skapa trafik till varumärkets 
egen e-handel.
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SEGMENTET ÖVRIGA

OMSÄTTNING, MILJ. EURO JÄMFÖRBAR EBITA, MILJ. EURO

SEGMENTET ÖVRIGA UNDER ANDRA 
KVARTALET 2019

Omsättningen i segmentet Övriga var 0,8 milj. euro (4–6 
2018: 0,8) och utgjordes av virkesförsäljning och 
hyresintäkter. Jämförbara EBITA för segmentet Övriga 
uppgick till -4,0 milj. euro (-3,3).

SEGMENTET ÖVRIGA UNDER JANUARI-JUNI 2019

Omsättningen i segmentet Övriga var 1,7 milj. euro            
(1–6/2018: 1,7) och utgjordes av virkesförsäljning och 
hyresintäkter. Jämförbara EBITA för segmentet Övriga 
uppgick till -7,3 milj. euro (-7,1).



45,6%

43,8%

10,8%
-0,2%

Europa

Amerika

Asien-Stillahavsområdet

Odistribuerat

4‒6 4‒6 Förändr. Jämförbar 1‒6 1‒6 Förändr. Jämförbar 1‒12
Milj. euro 2019 2018 %  förändr.* 2019 2018 %  förändr.* 2018
Europa 120,8 123,9 -2,5 % -0,1 % 250,9 249,7 0,5 % 2,0 % 531,2
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1.8.2019Fiskars Group Q2 2019 14

OMSÄTTNINGENS GEOGRAFISKA FÖRDELNING

OMSÄTTNINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 
2019

Omsättningen i Europa minskade med 2,5 % och uppgick till 
120,8 milj. euro (4–6/2018: 123,9). Den jämförbara 
omsättningen var på föregående års nivå.

Omsättningen i Amerika minskade med 1,5 % till 116,2 milj. 
euro (118,0). Jämförbara omsättningen minskade med 8,0 % 
på grund av utmaningar för både bevattningskategorin i 
segmentet Functional och English & Crystal Living -
verksamheten.

Omsättningen i Asien-Stillahavsområdet minskade med 
11,7 % och uppgick till 28,6 milj. euro (32,4). Jämförbara 
omsättningen minskade med 13,7 % på grund av 
utmaningarna inom segmentet Living.

OMSÄTTNINGEN UNDER JANUARI-JUNI 2019

Omsättningen i Europa ökade med 0,5 % och uppgick till 
250,9 milj. euro (1–6/2018: 249,7). Den jämförbara 
omsättningen ökade med 2,0 % med stöd i segmentet 
Functional.

Omsättningen i Amerika minskade med 3,3 % till 220,6 milj. 
euro (228,2). Jämförbara omsättningen minskade med 9,4 % 
på grund av utmaningar i bevattningskategorin i segmentet 
Functional och English & Crystal Living -verksamheten.

Omsättningen i Asien-Stillahavsområdet minskade med     
2,8 % och var till 62,1 milj. euro (63,9). Den jämförbara 
omsättningen minskade med 4,7 % på grund av 
utmaningarna i verksamheten English & Crystal Living.

DEN GEOGRAFISKA FÖRDELNING AV FISKARS 
GROUPS OMSÄTTNING, APRIL-JUNI 2019

*Omräknat i jämförbara valutakurser samt utan den avyttrade Leborgne-verksamheten
**Geografiskt ofördelade valutakursvariationer
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FORSKNING OCH UTVECKLING
Koncernens forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 
totalt 4,5 milj. euro (4–6/2018: 4,6) under årets andra kvartal 
2019, vilket motsvarar 1,7 % (1,7 %) av omsättningen. Under 
årets första hälft var forsknings- och utvecklingskostnaderna 
8,8 milj. euro (1‒6/2018: 9,3), vilket motsvarar 1,7 % (1,7 %) 
av omsättningen.

PERSONAL
Det genomsnittliga antalet anställda omräknat till 
heltidsanställda (FTE) var 6 709 (4–6/2018: 7 398) under 
andra kvartalet. I slutet av kvartalet hade koncernen 7 443   
(7 928) anställda, av vilka 1 169 (1 149) i Finland. Ändringen 
jämfört med året innan orsakas främst av 
omstruktureringsprogrammet i Living-segmentet och 
avyttringen av Leborgne-verksamheten.

LIVING-SEGMENTETS 
OMSTRUKTURERINGSPROGRAM
I oktober 2018 lanserade Fiskars Group ett 
omstruktureringsprogram inom segmentet Living i avsikt att 
öka effektiviteten, minska komplexiteten samt accelerera den 
långsiktiga strategiska utvecklingen.

På årsnivå siktar man på inbesparingar på cirka 17 milj. euro 
när programmet har genomförts i sin helhet. Inbesparingarna 
förväntas uppnås gradvis, så att största delen av 
inbesparingarna förverkligas i koncernbokslutet när 
programmet har avslutats, vilket förväntas ske per slutet av 
år 2021. De sammanlagda kostnaderna för programmet är 
cirka 40 milj. euro under åren 2018–2021, av vilka 10,5 milj. 
euro har bokförts före utgången av andra kvartalet 2019. 
Kostnaderna bokförs som jämförelsestörande poster.

De planerade förändringarna innefattar en global optimering 
av detaljhandels- och distributionsnätverken, leveranskedjan 
samt organisationsstrukturen, och kommer främst att 
fokusera på English & Crystal Living -verksamheten för att 
förbättra dess lönsamhet. Medan planeringsarbetet fortsätter 
kommer Fiskars Group att samarbeta med och engagera 
personalen och representanter för de anställda för att se till 
att de är väl informerade och konsulteras kring våra förslag. 
Processerna och tidtabellerna varierar från land till land.

I mars tillkännagav koncernen planer för minskad komplexitet 
i verksamheten i Barlaston i Storbritannien. Tillverkningen i 
Barlaston kommer att fokusera på hantverksprodukter av hög 
kvalitet som är centrala för varumärket Wedgwood medan 

tillverkning av vissa serviser konsolideras till andra 
produktionsanläggningar. Avsikten med de här 
förändringarna är att stärka och stödja kärnan i Wedgwood-
verksamheten. Förhandlingarna resulterade i att antalet 
arbetstillfällen i Barlaston minskar med 103, av vilka 97 finns 
inom produktionen och 6 i restaurangverksamheten.

FINANSIELLA POSTER OCH 
NETTORESULTAT UNDER ANDRA 
KVARTALET 2019 OCH JANUARI-
JUNI 2019
Under det andra kvartalet 2019 delade Fiskars Group ut en 
extra dividend i form av Wärsiläaktier i bolagets ägo. Efter 
utdelningen hade Fiskars Group i slutet av kvartalet ett 
innehav på 31 317 Wärtsilä-aktier (4–6/2018: 32 645 343).

Nettoförändringen i verkligt värde på placeringar via övrigt 
totalresultat, vilket bestod av bolagets innehav av Wärtsilä-
aktier, uppgick till -36,3 milj. euro (-36,6) under andra 
kvartalet 2019. Wärtsiläaktiens avslutningskurs i slutet av det 
andra kvartalet var 12,76 euro (16,83).

Övriga finansiella inkomster och kostnader uppgick till 1,7 
milj. euro (-0,3) under andra kvartalet 2019 och 7,0 milj. euro 
(5,5) under årets första hälft, inklusive 7,8 milj. euro (7,5) i 
Wärtsilädividender och 0,3 milj. euro (-3,6) i 
valutakursvinster.

Resultatet före skatt uppgick till 11,8 milj. euro (17,0) under 
andra kvartalet 2019 och 34,5 milj. euro (42,1) under årets 
första hälft. Inkomstskatten för årets andra kvartal uppgick till 
-1,9 milj. euro (-6,2) och -7,1 milj. euro (-14,8) under årets 
första hälft. Resultatet per aktie var 0,12 euro (0,13) och 0,33 
euro (0,33) under årets första hälft.

KASSAFLÖDE, BALANSRÄKNING 
OCH FINANSIERING UNDER ANDRA 
KVARTALET 2019 OCH JANUARI-
JUNI 2019
Det andra kvartalets kassaflöde från den löpande 
verksamheten före finansiella poster och skatt uppgick till 
48,1 milj. euro (4–6/2018: 42,7). Ändringen orsakades i första 
hand av en ändring i kortfristiga tillgångar samt ibruktagandet 
av redovisningsstandarden IFRS 16. Kassaflödet från 
finansiella poster och skatter uppgick till -3,6 milj. euro (-8,0). 
I och med IFRS 16 rapporteras återbetalningar av
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leasingskulder på 4,5 milj. euro i kassaflödet från 
finansieringsaktiviteter, då dessa tidigare rapporterades i  
kassaflödet från den löpande verksamheten. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten var -9,6 milj. euro (-9,7), inklusive 
investeringar på -10,4 milj. euro i anläggningstillgångar. 

Kassaflödet från finansieringsverksamhet var -34,5 milj. euro 
(-20,9), inklusive -29,8 milj. euro i förändring av kortfristiga 
skulder. I jämförelsetalet från andra kvartalet 2018 ingår        
-21,8 milj. euro i förändring av kortfristiga skulder. 

Investeringarna under årets andra kvartal uppgick till 10,4 
milj. euro (10,8) och var främst kopplade till utvidgning av 
anläggningar och IT-lösningar. Avskrivningarna och 
nedskrivningarna uppgick till 14,5 milj. euro (9,0) under årets 
andra kvartal. Ökningen i avskrivningar är en följd av 
tillämpningen av redovisningsstandarden IFRS 16.

Fiskars Groups rörelsekapital uppgick i slutet av juni till 225,8 
milj. euro (218,4). Soliditeten var 56 % (68 %) och 
nettogearingen var 37 % (17 %) Ökningen i nettogearingen 
är en följd av tillämpningen av redovisningsstandarden IFRS 
16 samt distributionen av Wärtsilä-aktiedividenden. Utan 
inverkan från dessa skulle andra kvartalets soliditet ha varit 
71 % och nettogearingen 14 %.

De likvida medlen uppgick i slutet av perioden till 10,6 milj. 
euro (10,0). De räntebärande skulderna uppgick till 278,0 
milj. euro (206,6). Ökningen i räntebärande skulder är en 
följd av tillämpningen av redovisningsstandarden IFRS 16. 
En följd av tillämpningen av IFRS 16 är att nettoskulden 
ökade med 104 milj. euro under andra kvartalet 2019 jämfört 
med andra kvartalet 2018. I slutet av perioden värderades 
koncernens kvarstående innehav av Wärtsilä-aktier till 0,4 
milj. euro (549,4).

De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 54,7 milj. 
euro (66,3) och de långfristiga skulderna till 234,9 milj. euro 
(151,4). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av 
företagscertifikat. Dessutom hade Fiskars Group 300,0 milj. 
euro (300,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften i nordiska 
banker.

FÖRÄNDRINGAR I ORGANISATION 
OCH LEDNING
Den 19.2.2019 meddelade Fiskars Group att man hade utsett 
Michael Halak (MBA) till direktör för SBU Functional och 
medlem i koncernens ledningsgrupp från och med 1.3.2019. 
Han rapporterar till verkställande direktör Jaana Tuominen.

Efter de här förändringarna består Fiskars Groups 
ledningsgrupp av nio medlemmar: 
• Jaana Tuominen, verkställande direktör 
• Sari Pohjonen, ekonomidirektör och ställföreträdande 

verkställande direktör 
• Risto Gaggl, direktör, leveranskedjan 
• Michael Halak, direktör, SBU Functional
• Tuomas Hyyryläinen, tillväxtdirektör
• Ulla Lettijeff, direktör, SBU Living 
• Niklas Lindholm, HR-direktör
• Maija Taimi, direktör för koncernkommunikation och 

samhällsansvar 
• Päivi Timonen, chefsjurist 

ÖVRIGA BETYDANDE HÄNDELSER 
UNDER PERIODEN
Den 17.5.2019 uppdaterade Fiskars sina utsikter för 
jämförbara EBITA för helåret 2019. Fiskars förväntar sig nu 
att jämförbara EBITA kommer att vara lägre än nivån året 
innan. Tidigare förväntade bolaget sig att både koncernens 
jämförbara omsättning och jämförbara EBITA år 2019 skulle 
vara på föregående års nivå. Fiskars förväntar sig fortfarande 
att den jämförbara omsättningen är på föregående års nivå. 
Beslutet i USA att höja tullavgifterna för import från Kina 
kommer att ha en negativ påverkan på jämförbara EBITA.

Extra aktiedividend
Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma den 13.3.2019 
beslöt att bemyndiga bolagets styrelse att efter sitt omdöme 
besluta om utdelning av upp till 32 645 343 aktier som 
Fiskars innehade i Wärtsilä Oyj Abp (“Wärtsilä”) som extra 
dividend till bolagets aktieägare (”Bemyndigandet”). 
Bemyndigandet i sin helhet ingår i börsmeddelandet som 
bolaget publicerade den 13.3.2019.

Den 6.6.2019 beslöt bolagets styrelse med stöd av 
Bemyndigandet att dela ut upp till 32 616 653 Wärtsilä-aktier 
som innehades av bolaget som en extra dividend till dess 
aktieägare med utdelningsförhållandet 5:2. På basis av den 
fick varje aktieägare två (2) Wärtsilä-aktier för varje fem (5) 
aktier som ägs i bolaget. På grund av avrundningsskillnader  
bestämdes det slutliga antalet hela Wärtsilä-aktier som 
delades ut till aktieägarna på aktiedividendens 
utbetalningsdag och antalet var aningen mindre än 
maximiantalet som styrelsen hade beslutat att dela ut. De 
bråkdelar av Wärtsilä-aktier som utdelningsförhållandet 
resulterade i kompenserades till aktieägarna i form av 
motsvarande kontantbelopp ur bolagets medel.
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Det slutliga antalet Wärtsilä-aktier som delades ut var 
32 614 026 och därmed återstår ett smärre antal Wärtsilä-
aktier i företagets ägo efter utdelningen. Det slutliga värdet 
på aktieutdelningen och de bråkdelsmotsvarigheter som 
betalades ut kontant var 433,0 milj. euro (beräknat på basis 
av Wärtsilä-aktiens volymvägda genomsnittskurs på Nasdaq 
Helsinki den 11.6.2019).

Enligt styrelsens beslut var avstämningsdagen för 
aktiedividenden den 10.6.2019, utbetalningsdagen för 
aktiedividenden den 11.6.2019 och utbetalningsdagen för 
aktiebråkdelarna som betalades kontant den 17.6.2019. 
Aktiedividendens lossningsdag var den 7.6.2019.

I enlighet med Bemyndigandet beslutade styrelsen också att 
betala överlåtelseskatten till följd av aktiedividendutdelningen 
för aktieägarnas räkning. Överlåtelseskatten uppgår till 1,6 % 
av aktiedividendens värde.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE
Fiskars Oyj Abp har en aktieserie (FSKRS). Varje aktie 
medför en röst och har lika rättigheter. Det sammanlagda 
antalet aktier i bolaget är 81 905 242. Fiskars Oyj Abp:s
innehav av egna aktier uppgick till 363 609 i slutet av 
kvartalet. Aktiekapitalet var oförändrat på 77 510 200 euro.

Fiskars aktier är noterade på Large Cap-listan på Nasdaq 
Helsinki. Den genomsnittliga volymvägda aktiekursen under 
andra kvartalet var 18,35 euro (4‒6/2018: 19,91). I slutet av 
juni var kursen 14,40 euro (19,38) per aktie och Fiskars 
börsvärde var 1 174,2 milj. euro (1 583,1). Antalet aktier som 
var föremål för handel på Nasdaq Helsinki och alternativa 
marknadsplatser under april−juni uppgick till 2,0 miljoner 
(0,7), vilket motsvarar 2,4 % (0,8 %) av det totala antalet 
aktier. I slutet av juni 2019 var det sammanlagda antalet 
aktieägare 22 462 (19 707).

Flaggningsanmälningar
Fiskars Group informerades inte om några betydande 
ändringar bland bolagets största aktieägare under kvartalet.

RISKER OCH 
AFFÄRSVERKSAMHETENS 
OSÄKERHETSFAKTORER
Fiskars Groups verksamhet, omsättning och finansiella 
resultat kan påverkas av ett antal osäkerhetsfaktorer. Bolaget 
redogör för risker i affärsverksamheten och riskhantering i sin 
årsrapport samt på bolagets webbplats 
www.fiskarsgroup.com/sv/investerare.

Fiskars Group importerar och exporterar produkter från och 
till Storbritannien. En situation där ingen överenskommelse 
uppnås och Storbritannien lämnar EU utan ett avtal kunde ha 
en negativ inverkan på Fiskars Groups jämförbara 
omsättning och jämförbara EBITA år 2019. Man kan också 
anta att kostnaderna skulle öka och arbetsmängden tillta på 
båda sidor, samt att tullavgifter och regelbarriärer skulle 
förorsaka störningar i export och import. Långsiktiga 
påverkningar av en Brexit gällande förändringar i lagstiftning, 
regelverk, beskattning och andra implikationer är svåra att 
uppskatta.

En betydande del av bolagets verksamhet finns i USA. Den 
ökande osäkerheten kring handel bland annat i form av nya 
handelstullar kan ha en inverkan på koncernens verksamhet, 
eftersom en del av de produkter som säljs i landet 
importeras. Enligt den information som finns tillhanda i det 
här skedet kan ökade tullar ha en betydande finansiell 
inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA 
år 2019.

Efterfrågan på vissa av koncernens produkter är beroende av 
vädret, framför allt trädgårdsredskap och 
bevattningsprodukter under våren och snöredskap under 
vintern. Ogynnsamma väderförhållanden, som kallt och 
regnigt väder under våren eller brist på snö under vintern, 
kan påverka försäljningen av dessa produkter på ett negativt 
sätt. Försäljningen av koncernens produkter för hemmet är 
störst under årets sista kvartal. Eventuella problem med 
produkttillgång eller efterfrågan under detta kvartal kan få 
betydande effekter på resultatet för hela året.

Fiskars Groups enheter är föremål för skatterevision i flera 
länder. Skatterevision kan resultera i en omvärdering av 
skatter. Bolaget kommer att till förvaltningsdomstolen 
överklaga den finska Koncernskattecentralens beslut om 
efterbeskattning som år 2016 ålade bolaget att betala 
sammanlagt 28,3 milj. euro i efterskatt, räntor och 
skatteförhöjning och rättsprocessen kan ta flera år. Tvisten 
gäller bolagets sätt att under senare beskattningsår behandla 
de koncernlån som efterskänktes år 2003. 

Fiskars Group är verksam globalt och har en ansenlig del av 
sin verksamhet i USA och andra länder utanför eurozonen. 
En försvagning av den amerikanska dollarn eller andra 
valutor i förhållande till euron kan på grund av 
valutariskexponering ha en betydande inverkan på de 
finansiella tal som koncernen rapporterar. Mindre än 20 % av 
Fiskars Groups kommersiella kassaflöde är utsatt för 
valutakursfluktuationer.

http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare
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HÄNDELSER EFTER 
RAPPORTERINGSPERIODEN
Inga väsentliga händelser har inträffat efter 
rapporteringsperioden.

UTSIKTERNA FÖR JÄMFÖRBARA 
EBITA 2019 UPPDATERADE 
(17.5.2019)
Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning 
år 2019 är på föregående års nivå och att jämförbara EBITA 
år 2019 är lägre än nivån året innan.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, 
vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill 
finns det fortsättningsvis betydliga risker gällande ändringar i 
affärsmiljön, t.ex. Brexit och möjliga nya höjningar av 
tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha 
en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och 
jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser 
ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av 
valutakurser, nyförvärv och avyttringar. Poster som påverkar 
jämförbarheten i EBITA omfattar omstruktureringskostnader, 
nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer, förvärv 
och avyttringar samt resultatpåverkan från försäljningen av 
verksamheter. 

De tidigare utsikterna för år 2019 (7.2.2019)
Tidigare förväntade sig Fiskars att koncernens jämförbara 
omsättning och jämförbara EBITA år 2019 skulle vara på 
föregående års nivå.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, 
vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill 
finns det betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, 
t.ex. Brexit och tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa 
risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara 
omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan 
ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på 
jämförbara EBITA.

Raseborg, Finland, den 31.7.2019

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen



4‒6 4‒6 1‒6 1‒6 1‒12
milj. euro 2019 2018 2019 2018 2018

Periodens resultat 9,9 10,8 27,4 27,3 81,7
Periodens övriga totalresultat
Kan omklassificeras senare till resultaträkningen

Omräkningsdifferenser 10,8 11,5 10,2 11,3 8,3
Kassaflödessäkring 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2

Kommer inte att omklassificeras till resultaträkningen
Nettoförändring av placeringar värderade till verkligt värde via 
rapport över totalresultat, efter skatt

-43,5 -29,2 -24,3 -18,2 -95,0

Aktuariella vinster (förluster) på förmånsbestämda 
pensionsplaner efter skatter

0,1 -0,1 -0,1 -0,4 0,5

Periodens övriga totalresultat efter skatt totalt -32,5 -17,8 -14,2 -7,1 -86,0

Periodens totalresultat -22,6 -7,0 13,2 20,3 -4,2

Fördelning:
Moderbolagets aktieägare -23,0 -7,1 12,8 20,1 -4,4
Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 0,1 0,4 0,1 0,2

4‒6 4‒6 Förändr. 1‒6 1‒6 Förändr. 1‒12
milj. euro 2019 2018 % 2019 2018 % 2018

Omsättning 265,1 272,6 -3 533,7 538,7 -1 1 118,5
Kostnad för sålda varor -156,7 -155,7 -1 -313,1 -304,3 -3 -633,5
Bruttobidrag 108,3 116,9 -7 220,6 234,4 -6 485,1

Övriga rörelseintäkter 0,3 0,6 -45 0,7 1,4 -45 5,2
Försäljnings- och marknadsföringskostnader -72,2 -70,5 -2 -141,9 -139,4 -2 -281,4
Administrationskostnader -22,1 -25,7 14 -43,3 -50,8 15 -90,1
Forsknings- och utvecklingskostnader -4,5 -4,6 1 -8,8 -9,3 6 -18,4
Goodwill och övriga immaterialla anläggningstillgånga 
nedskrivninvgar

-0,0 -0,0 -8,6

Övriga rörelsekostnader 0,7 0,0 0,2 -0,6 -0,2
Rörelseresultat (EBIT)* 10,5 16,7 -37 27,4 35,7 -23 91,6

Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar -0,4 0,5 0,1 0,9 2,0
Övriga finansiella intäkter och kostnader 1,7 -0,3 7,0 5,5 9,4
Resultat före skatt 11,8 17,0 34,5 42,1 103,0

Inkomstskatt -1,9 -6,2 -7,1 -14,8 -21,1
Periodens resultat 9,9 10,8 27,4 27,3 81,7

Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 9,7 10,7 27,0 27,2 81,6
Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2

Resultat/aktie, hänförligt till moderbolagets
aktieägare, euro (outspätt och utspätt) 0,12 0,13 0,33 0,33 1,00

*Jämförbara EBITA (detaljer i noterna) 16,1 22,3 -28 42,1 45,9 -8 121,7

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT



30.6. 30.6. Förändr. 31.12.
milj. euro 2019 2018 % 2018

TILLGÅNGAR

Långfristiga tillgångar
Goodwill 217,7 223,4 -3 217,4
Övriga immateriella anläggningstillgångar 285,4 285,6 0 280,5
Materiella anläggningstillgångar 159,7 155,4 3 159,8
Anläggningstillgångsposter 102,1
Biologiska tillgångar 43,7 42,5 3 43,6
Förvaltningsfastigheter 3,7 3,9 -4 3,9
Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 28,9 26,5 9 25,3
Övriga placeringar 8,6 8,6 -1 8,8

Uppskjutna skattefordringar 22,2 29,9 -26 30,2
Långfristiga tillgångar sammanlagt 871,9 775,7 12 769,4

Kortfristiga tillgångar
Omsättningstillgångar 240,9 231,7 4 219,9
Kundfordringar och övriga fordringar 202,6 211,7 -4 220,4
Inkomstskattefordringar 35,2 30,9 14 31,3
Räntebärande fordringar 0,0 0,0 -51 0,0
Placeringar värderade till verkligt värde via rapport över totalresultat 0,4 549,4 -100 453,6
Likvida medel 10,6 10,0 6 24,4
Kortfristiga tillgångar sammanlagt 489,7 1 033,7 -53 949,8

Tillgångar sammanlagt 1 361,6 1 809,4 -25 1 719,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 757,4 1 229,5 -38 1 207,0
Innehav utan bestämmande inflytande 3,1 2,4 31 2,7
Eget kapital sammanlagt 760,5 1 232,0 -38 1 209,7

Långfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 151,4 151,4 0 151,3
Leasingskulder 83,5
Övriga skulder 4,2 7,2 -42 6,8
Uppskjutna skatteskulder 33,7 69,4 -51 43,9
Pensionsförpliktelser 12,2 13,9 -13 12,7
Avsättningar 4,3 6,0 -28 5,1
Långfristiga skulder sammanlagt 289,4 247,9 17 219,9

Kortfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 33,9 66,3 -49 9,6
Leasingskulder 20,8
Leverantörskulder och övriga skulder 247,7 249,5 -1 268,2
Inkomstskatteskulder 5,2 6,3 -18 6,5
Avsättningar 4,1 7,5 -45 5,4
Kortfristiga skulder sammanlagt 311,7 329,6 -5 289,7

Eget kapital och skulder sammanlagt 1 361,6 1 809,4 -25 1 719,2

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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4‒6 4‒6 1‒6 1‒6 1‒12
milj. euro 2019 2018 2019 2018 2018

Kassaflöde från löpande verksamhet
Resultat före skatt 11,8 17,0 34,5 42,1 103,0
Justeringar

Avskrivningar och nedskrivningar 14,5 9,0 29,4 17,8 43,8
Vinst/förlust på försäljning och utrangering av långfristiga 
anläggningstillgångar

-0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -1,9

Övriga finansiella poster -1,4 0,4 -6,7 -5,4 -9,4
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar 0,4 -0,5 -0,1 -0,9 -2,0
Övriga affärsposter utan kassaflödepåverkan -3,8 -2,5 -2,9 -2,3 -9,4

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 21,2 23,0 53,9 51,0 124,1

Förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga räntefria fordringar 28,8 8,9 19,7 3,4 -2,6
Förändring av omsättningstillgångar -8,3 -5,8 -20,6 -23,1 -8,5
Förändring av kortfristiga räntefria skulder 6,3 16,6 -30,8 -27,8 23,8

Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella 
poster och skatter

48,1 42,7 22,3 3,5 136,8

Erhållna finansieringsinkomster och betalda 
finansieringskostnader

-1,2 -0,9 -2,6 -2,7 -4,7

Betald inkomstskatt -2,4 -7,1 -12,2 -15,5 -26,2
Kassaflöde från löpande verksamhet (A) 44,5 34,7 7,5 -14,7 105,9

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Investeringar i finansiella tillgångar -0,2 -0,1 -2,5 -0,1 -0,9
Investeringar i anläggningstillgångar -10,4 -10,8 -18,5 -19,8 -46,2
Överlåtelseintäkter av anläggningstillgångar 1,1 1,0 0,9 1,0 2,7
Överlåtelseintäkter av placeringar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

0,0 -0,0 -0,0 0,0 0,0

Övriga dividendinkomster 0,0 0,0 7,8 7,5 15,0
Kassaflöde från övriga placeringar -0,1 0,3 0,1 1,3 1,5
Kassaflöde från investeringsverksamhet (B) -9,6 -9,7 -12,1 -10,1 -28,0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Förvärv av egna aktier 0,0 -0,8 -0,6 -0,8 -2,8
Förändring av kortfristiga fordringar 0,0 5,3 0,0 22,6 20,0
Upptagna långfristiga skulder 0,2 0,1 0,5 -29,7 0,6
Återbetalning av långfristiga skulder -0,1 -0,1 -0,3 -0,1 -30,3
Förändring av kortfristiga skulder -29,8 -21,8 23,6 46,3 -12,8
Betalning av leasingskulder -4,5 -0,1 -10,6 -0,1 -0,3
Kassaflöde från övriga finansieringsposter -0,3 -0,0 0,3 0,0 0,5
Betalda dividender -0,1 -3,5 -22,1 -29,9 -59,5
Kassaflöde från finansieringsverksamhet (C) -34,5 -20,9 -9,3 8,3 -84,6

Förändring i likvida medel (A+B+C) 0,4 4,1 -13,8 -16,4 -6,6

Likvida medel, periodens början 11,0 10,5 24,4 31,1 31,1
Omräkningsdifferens -0,8 -4,6 0,0 -4,6 0,0
Likvida medel, periodens slut 10,6 10,0 10,6 10,0 24,4

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
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Till moderbolagets aktieägare
Försäkr. Innehav

Fond för matemat. Place- Balan- utan be-
Aktie- Egna Omräkn. verkligt vinst.och ringar serad stämmande Samman-

milj. euro kapital aktier diff. värde förluster FVTOCI vinst inflytande lagt
Ingående saldo 1.1.2018 77,5 -3,2 3,0 -0,6 -4,4 1 196,5 2,8 1 271,6
Periodens totalresultat 11,2 0,2 -0,4 -18,2 27,2 0,1 20,3
Förvärv av egna aktier -0,6 -0,6
Dividendutdelning -58,8 -0,4 -59,3
30.6.2018 77,5 -3,8 14,2 -0,4 -4,7 -18,2 1 164,9 2,4 1 232,0

Ingående saldo 1.1.2019 77,5 -6,0 11,1 -0,4 -3,9 -95,0 1 223,6 2,7 1 209,7
Periodens totalresultat 10,1 0,0 -0,1 -24,3 27,0 0,5 13,2
Förvärv och överlåtelse av egna aktier -0,6 0,3 -0,4
Dividendutdelning 119,3 -581,2 -0,1 -462,0
30.6.2019 77,5 -6,6 21,2 -0,3 -4,0 0,0 669,7 3,1 760,5

SAMMANDRAG AV FÖRÄNDRINGAR I DET KONSOLIDERADE EGNA 
KAPITALET
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NOTER TILL HALVÅRSRAPPORTEN

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna halvårsrapport har uppgjorts i enlighet med 
standarden IAS 34 (Delårsrapportering) och de tillämpade 
redovisnings- och beräkningsprinciperna är
förenliga med det föregående bokslutet förutom de nedan 
presenterade ändringarna i redovisningsprinciperna.

De presenterade siffrorna har avrundats och summan av de 
enskilda posterna kan därför avvika från den rapporterade 
totalsumman.

ÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPERNA
IFRS 16 Leasingavtal
Den 1.1.2019 tog koncernen i bruk IFRS 16 Leasingavtal. 
En majoritet av leasingavtalen som år 2018 rapporterats som 
operativa leasingavtal konverterades till ansvarsförbindelser i 
balansräkningen i och med ibruktagandet av IFRS 16. Dessa 
ansvarsförbindelser kalkylerades med nuvärdet av de 
kvarstående leasingkostnaderna per den 1.1.2019 , 
diskonterat med leasingtagarens inkrementella 
belåningsränta. Koncernen tar i bruk standarden med 
ackumulativ övergång, utan att tidigare perioder räknas om. 
Koncernen har utnyttjat följande praktikaliteter: avtal som 
räcker 12 månader eller mindre från ibruktagande av 
standarden har bokförts som korta leasingavtal och 
leasingkostnaderna har bokförts som kostnader, initiala 
direkta kostnader har inte inkluderats som 
anläggningstillgångar vid ibruktagandet av standarden, 
leasing-komponenter samt där tillhörande icke-
leasingkomponenter hanteras som en leasinghelhet, och en 
diskonteringsränta har använts för helheter med rätt liknande 
karakteristika. 

Merparten av de avtal som redovisas i balansräkningen 
består av hyresavtal för affärslokaler, verksamhets- och 
lagerutrymmen samt en del maskiner och inventarier samt 
bolagets bilar. Leasingavtalets längd motsvarar den kortaste 
minimilängden samt, om nödvändigt, av fortsättningsoptioner, 
ifall användningen av dessa är rätt säker. 
Diskonteringsräntan för att räkna ansvarsskulden bestäms för 
varje anläggningstillgång är räknad på basis av den 
inkrementella belåningskostnaden vid ingången av avtalet. 
Ränta räknas som den ränta som bolaget skulle vara tvungen 
att betala vid låntagning över en motsvarande tidsperiod, 
med liknande säkerheter samt motsvarande ekonomisk 
situation. 

Vid uppgörande av bokslut enligt IFRS 16 måste bolagets 
ledning göra uppskattningar och antaganden som påverkar 
beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, 
rapporteringen av villkorliga tillgångar och skulder samt 
intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna 
baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har 
vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet avvika från 
bedömningarna.
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4‒6 4‒6 Förändr. 1‒6 1‒6 Förändr. 1‒12
milj. euro 2019 2018 % 2019 2018 % 2018
Rörelseresultat (EBIT) 10,5 16,7 -37 27,4 35,7 -23 91,6
Avskrivningar av immateriella tillgångar -3,1 -3,5 -6,3 -6,5 -20,9
EBITA 13,6 20,2 -33 33,7 42,2 -20 112,5
Jämförelsestörande poster i EBITA

Kostnader relaterade till personalen 0,0 0,6 0,0 1,8
Avsättningar och nedskrivningar relaterade till Ebertsankey 0,4
Alignment-programmet -0,1 1,5 -0,1 1,9 2,9
Living-transformation 2,4 8,0 2,5
Avyttringen av Leborgne 0,3 0,8 2,5
Övriga justeringar till rörelseresultat 0,0 -0,3 0,0 -0,8

Jämförelsestörande poster i EBITA sammanlagt 2,6 2,1 8,4 3,7 9,2
Jämförbar EBITA 16,1 22,3 -28 42,1 45,9 -8 121,7

4‒6 4‒6 Förändr. 1‒6 1‒6 Förändr. 1‒12
milj. euro 2019 2018 % 2019 2018 % 2018
Omsättning
Europa 120,8 123,9 -3 250,9 249,7 0 531,2
Amerika 116,2 118,0 -2 220,6 228,2 -3 444,4
Asien-Stillahavsområdet 28,6 32,4 -12 62,1 63,9 -3 141,7
Odistribuerat -0,5 -1,7 0,1 -3,2 1,3
Koncernen sammanlagt 265,1 272,6 533,7 538,7 1 118,5

4‒6 4‒6 Förändr. 1‒6 1‒6 Förändr. 1‒12
milj. euro 2019 2018 % 2019 2018 % 2018
Omsättning
Functional 163,0 159,4 2 320,2 312,2 3 585,2
Living 101,3 112,4 -10 211,8 224,8 -6 529,6
Övriga 0,8 0,8 -8 1,7 1,7 -1 3,8
Koncernen sammanlagt 265,1 272,6 -3 533,7 538,7 -1 1 118,5

4‒6 4‒6 Förändr. 1‒6 1‒6 Förändr. 1‒12
milj. euro 2019 2018 % 2019 2018 % 2018
Rörelseresultat (EBIT)
Functional 18,9 21,1 -10 43,3 44,0 -1 58,8
Living -4,5 0,3 -8,7 1,2 46,8
Övriga -3,9 -4,6 14 -7,2 -9,4 23 -14,1
Koncernen sammanlagt 10,5 16,7 -37 27,4 35,7 -23 91,6

4‒6 4‒6 Förändr. 1‒6 1‒6 Förändr. 1‒12
milj. euro 2019 2018 % 2019 2018 % 2018
Avskrivningar och nedskrivningar
Functional 5,3 3,9 37 10,7 7,3 46 23,8
Living 8,3 4,9 70 15,5 10,0 55 19,0
Övriga 0,9 0,2 3,1 0,4 1,0
Koncernen sammanlagt 14,5 9,0 61 29,4 17,8 65 43,8

4‒6 4‒6 Förändr. 1‒6 1‒6 Förändr. 1‒12
milj. euro 2019 2018 % 2019 2018 % 2018
Investeringar
Functional 4,0 3,9 3 7,0 7,2 -2 18,9
Living 4,8 6,0 -20 8,8 11,1 -21 23,8
Övriga 1,6 0,9 2,6 1,5 3,5
Koncernen sammanlagt 10,4 10,8 -4 18,5 19,8 -7 46,2

RAPORTERINGSSEGMENT
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RÖRELSERESULTAT OCH JÄMFÖRBAR EBITA

OMSÄTTNING PER GEOGRAFISKA OMRÅDEN



30.6. 30.6. 31.12.
milj. euro 2019 2018 2018
Som säkerhet för egna förbindelser
Hyresansvar* 94,0 89,5
Garantier 18,3 20,3 18,4
Övriga ansvar** 9,1 11,9 11,9
Garantier som säkerhet för andras förbindelser 27,4 126,2 119,8

30.6. 30.6. 31.12.
milj. euro 2019 2018 2018
Immateriella anläggningstillgångar och goodwill
Bokföringsvärde 1.1 497,9 501,5 501,5
Omräkningsdifferens 2,2 6,6 5,3
Ökningar 6,0 6,5 50,4
Avskrivningar och nedskrivningar -6,3 -5,8 -21,4
Minskningar och överföringar 3,3 0,3 -37,9
Bokföringsvärde vid periodens slut 503,1 509,0 497,9

Investeringsförbindelser i immateriella anläggningstillgångar 0,0 3,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar och förvaltningsfastigheter
Bokföringsvärde 1.1 163,4 159,0 159,0
Omräkningsdifferens 1,6 -0,3 1,1
Ökningar 10,2 13,3 28,8
Avskrivningar och nedskrivningar -11,5 -11,3 -22,8
Minskningar och överföringar -0,4 -1,6 -2,4
Bokföringsvärde vid periodens slut 163,4 159,2 163,6

Investeringsförbindelser i materiella anläggningstillgångar 3,7 7,6 4,3

Anläggningstillgångsposter Fastighet Andra Sammanlagt
Bokföringsvärde 1.1 115,6 3,7 119,3
Omräkningsdifferens 0,1 0,0 0,1
Ökningar 1,0 0,5 1,5
Avskrivningar -10,5 -0,8 -11,3
Minskningar -7,3 -0,1 -7,4
Bokföringsvärde vid periodens slut 99,0 3,2 102,1

IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
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KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER 

*Operativa leasingansvar har rapporterats enligt IFRS 16 sedan den 1.1.2019
**Övriga ansvar innehåller en förpliktelse om 10 milj. USD för att investera i riskkapitalfonder

Skatterisker
I mars 2019 fick Fiskars Oyj Abp ett negativt beslut från Koncernskattecentralens skatterättelsenämnd till sin begäran om omprövning gällande efterbeskattning på 
basis av den skatterevision som gjordes i bolaget år 2014. Beslutet gäller bolagets sätt att under senare beskattningsår behandla de koncernlån som efterskänktes 
år 2003. Vid skatterevisionen ålades Fiskars Oyj Abp att betala tillsammans 28,3 milj. euro i efterskatt samt ränta och skatteförhöjning, som betalats under det tredje 
kvartalet år 2016.

Fiskars Group har uppgett om den pågående skatterevisionen i tidigare delårsrapporter samt bokslutskommunikéer. Bolaget kommer att överklaga 
skatterättelsenämndens beslut  till förvaltningsdomstolen. Tillsammans med sina externa konsulter anser bolaget fortfarande att beslutet är obefogat och bokför 
därför inte beslutets skatter och övriga kostnader i resultaträkningen.



milj. euro THB SEK USD AUD JPY IDR GBP CAD
Affärsverksamhetens valutaposition -32,4 19,9 -17,0 16,3 16,2 -13,1 13,4 12,2
Affärsverksamhetens valutakänslighet* 3,2 -2,0 1,7 -1,6 -1,6 1,3 -1,3 -1,2

30.6. 30.6. 31.12.
milj. euro 2019 2018 2018
Derivatens nominella belopp
Valutaterminer och valutaswappar 220,9 128,4 276,9
Ränteswappar 50,0 50,0 50,0
Elderivat 0,2 1,0 0,5

Derivatens verkliga värden
Valutaterminer och valutaswappar 0,4 0,1 -0,4
Ränteswappar -0,5 -0,7 -0,6
Elderivat 0,2 0,6 0,4

DERIVAT
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AFFÄRSVERKSAMHETENS VALUTAKÄNSLIGHET

Derivat har värderats till marknadsvärde

Mindre än 20 % av Fiskars Groups kommersiella kassaflöden utsätts för fluktuationer på grund av valutakursväxlingar. De mest betydande transaktionsriskerna 
gäller uppgång i THB och nedgång i SEK, AUD och JPY. I tabellen nedan presenteras estimat på årsnivå för de mest betydande kommersiella nettokassaflödena i 
de viktigaste valutorna.

*Illustrerar effekten av en nedgång på 10 % i valutakursen mot euro på koncernens årsresultat före skatt, om kassaflödena inte säkrats

De flesta valutakurstransaktionsriskerna i anslutning till kommersiella kassaflöden säkras i första hand genom användning av valutaterminer och valutaswappar.
Eftersom Fiskars Group inte tillämpar säkringsredovisning för dessa valutaderivat, rapporteras både de realiserade och de orealiserade valutakursvinsterna och -
förlusterna i resultaträkningen.



30.6.2019
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 28,9 28,9
Placeringar värderade till verkligt värde via rapporten över totalresultatet 0,4 0,4
Övriga placeringar 0,4 8,2 8,5
Derivat, tillgångar 0,6 0,6
Tillgångar totalt 0,8 0,6 37,0 38,4

Derivat, skulder 0,5 0,5
Skulder totalt 0,5 0,5

30.6.2018
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 549,4 26,5 575,9
Placeringar värderade till verkligt värde via rapporten över totalresultatet
Övriga placeringar 0,4 8,2 8,6
Derivat, tillgångar 0,2 0,2
Tillgångar totalt 549,8 0,2 34,7 584,7

Derivat, skulder 0,5 0,5
Skulder totalt 0,5 0,5

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT
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Placeringar FVTOCI FVTPL Övriga
milj. euro Nivå 1 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 3 Totalt
Bokföringsvärde 31.12.2017 572,4 21,7 0,4 8,5 602,9
Ökningar 0,0
Minskningar
Förändring av verkligt värde 13,6 1,9 0,0 -0,2 15,3
Bokföringsvärde 30.6.2018 586,0 23,6 0,4 8,3 618,3
Ökningar 0,0 0,0
Minskningar
Förändring av verkligt värde -132,4 1,7 -0,0 0,1 -130,6
Bokföringsvärde 31.12.2018 453,6 25,3 0,4 8,4 487,7
Ökningar 2,3 2,3
Minskningar -432,9 -432,9
Förändring av verkligt värde -20,3 1,3 0,0 -0,2 -19,2
Bokföringsvärde 30.6.2019 0,4 28,9 0,4 8,2 37,9

Klassificering av verkligt värde
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Hierarkinivå 1 innefattar finansiella tillgångar som noterats officiellt på en aktiv marknad. Nivå 2 innefattar finansiella tillgångar och skulder som är värderade via 
direkt observerbara marknadspris. Samtliga räntebärande skulder och derivat ingår i denna kategori. Nivå 3 innefattar finansiella tillgångar och skulder för vilka det 
inte finns observerbart marknadspris. Till denna kategori hör icke-noterade kapitalinvesteringar och fonder.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via rapporten över totalresultatet (FVTOCI) består av innehav i Wärtsilä Oyj Abp och finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen (FVTPL) icke-noterade fonder. Noterade aktier har värderats till sitt börsvärde vid rapporteringsperiodens utgång (verkligt 
värde hierarkinivå 1). Det verkliga värdet av icke-noterade fonder baserar sig på fondens egen anmälan (nivå 3) och förändringar redovisas i resultaträkningen.
I juni 2019 utdelade Fiskars 32 614 026 Wärtsilä-aktier som en extra dividend till aktieägare. Marknadsvärdet för aktier på utdelningsdagen var 432,9 miljoner euro 
och förändringen i värdet har redovisats i totalresultat. Efter utdelningen innehar Fiskars 31 317 aktier.

Övriga finansiella tillgångar består av noterade och icke-noterade aktier samt långfristiga fordringar. Noterade aktier har värderats till sitt börsvärde (nivå 1). Övriga 
fordringar och icke-noterade aktier redovisas till anskaffningsvärdet eller till lägre verkligt värde (nivå 3).

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Förvärv och avyttringar år 2019
Fiskars Group mottog den 15.1.2019 en bindande offert av MOB MONDELIN för att köpa Leborgne-verksamheten. Leborgne tillverkar och säljer verktyg för bygg-
och trädgårdsbruk i Frankrike. Försäljningen genomfördes den 1.4.2019. Den strukturerades som en avyttring av affärsverksamhet och innefattade Leborgne-
varumärket, lager, anläggningstillgångar samt där tillhörande personal. Försäljningen har inte en betydande inverkan på Fiskars omsättning och EBITA.

Förvärv och avyttringar år 2018
Inga förvärv eller avyttringar förverkligades år 2018.
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